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Một Ngày  
Cho Mãi Mãi . . . 
 

Thời gian trôi nhanh quá. Chớp mắt đã cuối 

tháng mười một dương lịch rồi. Chỉ còn vài ngày nữa 

là sang tháng mười hai, là mùa Noel tới, là Tết Tây 

sang. Ta chúc nhau thêm tuổi Chúa cho. Lớp trẻ thì 

mừng. Lớp già cỡ tuổi “tri thiên mệnh” thì sẵn sàng 

“Dạ, có con đây” như một đồng môn của chúng ta đã 

nói. Đấy là một ngày cho mãi mãi nhớ thương.  

Nhưng năm nay, tháng nhuận ngày dài. Ta chưa 

thấy lòng xôn xao Một Chạp, mà Một đi nhanh thì 

Chạp đã làm hồn người xao xuyến: VÀO XUÂN.  

Trời sẽ xanh từ cao xanh xuống. Đất cũng xanh 

từ thấp lên cao. Lòng ta chợt mở rộng bao dung, tha 

thứ. Tha thứ thật tình, kể cả những con người đã vùi 

dập đời ta.  

Bởi mỗi Xuân về, ta lại thấy hình hài ta bé nhỏ 

của tuổi thơ ngây. Ta quỳ lạy mừng tuổi ông bà, cha 



2   Cuối Đời Nhìn Lại 

mẹ, nhận được đồng xu bé nhỏ bọc trong miếng vải 

điều, mở hàng đầu năm với lời giáo huấn làm người. 

Làm người tử tế ngay từ lúc chập chững cho đến lúc 

cắp sách nhập trường. Nơi trường ốc ấy in trong tim óc 

ta lời dạy “Tiên học lễ. Hậu học văn” và “Tôn sư trọng 

đạo”, suy ra là một ngày cho mãi mãi thành nhân.  

Cũng nơi ấy, càng trưởng thành, ta đón nhận tình 

đồng môn chia sẻ ngọt bùi, đắng cay như trái ớt, như 

chén canh suông, như miếng cháy sạm đen của đồng 

môn gặp nhau ngày hoạn nạn, mà trong “Tản mạn 

trường xưa” Hiển đã nhắc. Có phải là một ngày cho 

mãi mãi... không quên.  

So đi tính lại, chúng ta chỉ có một ngày vui Tất 

niên hay một ngày tình cờ nào đó họp mặt đồng môn 

mà ôn lại bao kỷ niệm ngày xưa nhân buổi hội ngộ 

“xuyên lục địa” tháng chín vừa qua. Dù chỉ thấy mặt 

nhau lờ mờ trên màn hình như ma ở truyện Liêu trai 

mà sao cũng thấy ấm lòng. 

Rồi thu đi, đông lại, Một Chạp qua nhanh như 

gió bấc. Phút giao thừa năm Tuất bước sang. Các lão 

ông trên dưới tám mươi, trong ngày đầu năm uyên 

nguyên tinh khiết có ước mong:  

Một ngày cho mãi mãi còn nhau... ? 
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